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لم ٌختلف علم النحو فً نشأته عن غٌره من العلوم , إذ امتزجت صٌغه الوصفٌة القائمة على 

استقراء الشواهد من العرب الفصحاء شفاها بصٌغ علمً األصول والكالم , فكان السماع 
ً استند إلٌها النحوٌون فً إقامة نظرٌتهم النحوٌة , والقٌاس والتعلٌل هً األصول النحوٌة الت

 وإن تباٌنت طرٌقتهم فً االعتماد على هذه األصول بٌن التشدٌد والتساهل .
                                                                                           فالقٌاس والتعلٌل ركٌزتان أساسٌتان , لجأ الٌهما النحوٌون لتثبٌت دعائم علم النحو, وقد استقر  

                                              غٌر أنهم ثب توا فٌها أٌضا أن التعلٌل هو الركن                                               فً مؤلفاتهم المتأخرة أن  التعلٌل فرع القٌاس ,
                                                                                      األهم من أركان القٌاس , ذلك أن  أغلب المسائل النحوٌة تحتاج إلى تعلٌل ٌوض ح سبب تقعٌدها 

  وما قد ٌؤول إلٌه أمرها من تفاصٌل مبنٌة على أصل تقعٌدها .
 نشأة التعلٌل النحوي وتطوره عند القدماء

م لتارٌخ نشأة النحو , والتألٌف فٌه فً القرن الثانً الهجري , وإن إن تارٌخ نشأة العلة مالز
تطورها مرتبط بتطور النحو, فكما وضع النحو العربً لبواعث عربٌة خالصة منها الدٌنٌة 

للمحافظة على لغة القرآن الكرٌم , وعصمة اللسان من ان ٌلحن أو ٌخطئ فً القراءة القرآنٌة 
اللغة العربٌة وعلى مفرداتها وتراكٌبها والنطق بها , من اللحن , ومنها القومٌة للحفاظ على 

                                                                             الذي دب  على األلسن , بعد دخول امم غٌر عربٌة فً االسالم , كون العرب تعتز بلغتها 
وتقدسها , ومنها االجتماعٌة وهً رسم اوضاع العربٌة فً إعرابها وتصرٌفها , لتعلٌمها 

ٌن االسالمً , لٌتدبرو امورهم الدٌنٌة . فكانت نشأة العلة للناطقٌن بغٌر العربٌة بعد دخولهم الد
                                                                                  أٌضا  استجابة لهذه الظروف والبواعث العربٌة االسالمٌة معا  دون تأثٌر خارجً غٌر عربً.
                                                                                       إن  من غٌر المناسب أن ٌقال إن علماء اللغة العرب أخذوا التعلٌل عن المنطق الٌونانً أو عن 

, وفً هذا ٌقول الفقهاء والمتكلمٌن فٌه . فال  ً ا من دون تأثٌر أعجم                                                         علة عربٌة اسالمٌة مع 
الدكتور تمام حسان : )) فهل لنا فً ضوء هذا التشابه بٌن منهج الفقهاء ومنهج النحاة أن نقول 
                                                                                   إن كلتا الطائفتٌن تغترف من معٌن واحد ٌمكن أن نطلق علٌه )المنهج االسالمً( ونجعله ردا  

 [.1/14وا باتهام األخذ عن الٌونان ((] االصول , تمام حسان على الذٌن ٌحلو لهم أن ٌذٌع
وهذا ٌعنً إن كان هناك تأثر فً نشوء التعلٌل النحوي , فهو أثر من الفقه االسالمً ال غٌر. 

                                                                 وكان التعلٌل النحوي مواكبا  فً تطوره لتطور النحو العربً وتقعٌده.
 مراحل تطور التعلٌل النحوي :

 
 كوين :مرحلة النشوء والت -1

تبدأ هذه المرحلة مع تارٌخ وضع النحو العربً فً القرن الثانً الهجري , فقد وجدت العلة 
سبٌلها فً النحو منذ عهد مبكر , ونسب أمر العناٌة بها الى عبد هللا بن أبً إسحاق الحضرمً 

                                                    ه( :)) فكان أول من بع ج النحو ومد  القٌاس والعلل (( 231( , قال ابن سالم )ت111)ت
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ه( إنه :)) أول من شرح 646[. وقال القفطً )ت14/ 1]طبقات فحول الشعراء , ابن سالم 
ه( , إن أبا عمرو 392[, وذكر ابن جنً )ت  2/105العلل ((] انباه الرواة على أنباه النحاة 

( أول من نقل استعمال التعلٌل عند العرب , فقد روى نصا عن األصمعً 154بن العالء)ت 
جاءته  –                                                      ً عمرو انه قال : ))سمعت رجال  من الٌمن ٌقول : فالن لعوب ه( عن أب 116)ت

فقلت له : أتقول جاءته كتابً ؟ قال : نعم ألٌس بصحٌفة ((] الخصائص ,  –كتابً فاحتقرها 
 [ فحمله على المعنى. 262/ 1ابن جنً 

اٌجاد علة  وٌذهب ابن جنً إلى أن علماء العربٌة القدماء كانوا محقٌن فً ذهابهم الى ضرورة
لكل ما ٌسمعون, اذ ٌقول: )) أ فتراك ترٌد من أبً عمرو و طبقته و قد نظروا و تدربوا , و 

                                                                                    قاسوا , و تعرفوا أن ٌسمعوا أعرابٌا جافٌا عفال  , ٌعلل هذا الموضع بهذه العلة , و ٌحتج 
لوا : فعلوا كذا لتأنٌث المذكر بما ذكره , فال ٌهتاجوا هم لمثله , وال ٌسلكوا فٌه طرٌقته , فٌقو

لكذا , وصنعوا كذا لكذا , وقد شرع لهم العربً ذلك , و وقفهم على سمته وأمه ((] 
 [ . 262/ 1الخصائص , ابن جنً 

 وقد اتسم التعلٌل فً هذه المرحلة بما ٌأتً :
 جزئية الموضوع والنظرة : - أ

ٌة )) والنحاة فً إذ لم ٌتناول التعلٌل فً هذه المرحلة اال قضاٌا جزئٌة , ومسائل فرع
تعلٌالتهم ال ٌرتبطون بغٌر القضٌة التً ٌعللونها , وال ٌنظرون الى غٌر الجزئٌة التً 

 [.161ٌسوغونها(( ]أصول التفكٌر النحوي 
                                                                                 أي أن  الجزئٌة كانت استجابة لمعان  لغوٌة لم تصل بعد الى مفهوم الدرس النحوي , وهً 

 ذلك اتسم التعلٌل بهذه السمة .مرحلة اولى فً تطور الصناعة النحوٌة , ل
 التوافق مع القواعد : - ب

ومما ٌؤشر على التعلٌل النحوي هذه المرحلة من سمات هو)) االتساق بٌن التعلٌل والقواعد 
النحوٌة التً توصل الٌها نحوٌو هذه المرحلة , فلٌس ثمة تناقض بٌن التعلٌل وبٌن ما توصلوا 

إن التعلٌل لٌس اال تبرٌر القواعد واساغتها , ثم شرحها الٌه من قواعد , بل اكثر من ذلك ف
[ والغاٌة  161لبواعثها من ناحٌة , وألهدافها من ناحٌة أخرى ((] أصول التفكٌر النحوي: 

 من ذلك كله هو االٌضاح والشرح والتسوٌغ.
 الوقوف عند النصوص اللغوية: - ت

ون مع النصوص اللغوٌة أٌا كان وتعنً هذه السمة ان النحوٌٌن حٌنما ٌعللون ال ٌتقاطع
 [ .169مصدرها , بل كانوا ٌجعلون التعلٌل فً خدمتها]ٌنظر : أصول التفكٌر النحوي 

وٌبدو ان الوقوف عند تلك النصوص له ما ٌسوغه , كون هذه النصوص فً نظرهم تمثل 
لمصدر األنموذج الكالمً الذي ال ٌعترٌه الضعف , أو التناقض اذا كان النص القرآنً هو ا

االول , اما الحدٌث الشرٌف والشعر , فقد جهد العلماء من التثبت من صحتها , ومن تثبت 
 صحته , وقفوا عنده .

 
 مرحلة النمو واالرتقاء : -2

بدأت هذه المرحلة فً النصف الثانً من القرن الثانً الهجري على ٌد الخلٌل بن احمد 
الذٌن استنبطوا القواعد واالحكام اللغوٌة  ه( والذي ٌعد فً طلٌعة العلماء115الفراهٌدي )ت



( إنه : )) استنبط ... من علل النحو مالم ٌستنبط احد 319واسندوها بالعلل , قال الزبٌدي )ت
[ . وقد سئل الخلٌل عند 23, وما لم ٌسبقه الى مثله احد((] طبقات النحوٌٌن واللغوٌٌن: 

اعها وعرفت مواقع كالمها , وقام فً مصدر العلل فقال )) إن العرب نطقت على سجٌتها وطب
عقولها علله , وان لم ٌنقل ذلك عنها , واعتلت انا بما عندي انه عله لما عللته منه , فان اكن 

أصبت العلة فهو الذي التمست ... فان سنح لغٌري علة لما عللته من النحو هو ألٌق مما 
بهذا فتح الخلٌل باب التعلٌل امام [ و 1/65ذكرته بالمعلول فلٌأت بها ((.] الكتاب لسٌبوٌه 

( ٌقول : ))ولٌس شًء ٌضطرون الٌه اال 110العلماء فأقتفوا اثره فنرى تلمٌذه سٌبوٌه )ت
[ . فهو ال ٌكتفً بالتعلٌل لما ٌكثر من  1/65وهم ٌحاولون به وجها (( ]الكتاب لسٌبوٌه 

تابه تعلٌالت كثٌرة عن كالمهم بل ٌعلل لما ٌخرج عن تلك القواعد . وقد نقل سٌبوٌه فً ك
علماء النحو االوائل , والسٌما الخلٌل اذ كان سٌبوٌه كثٌرا ما ٌسأله عن علل االحكام النحوٌة 

  , فٌبسط له الخلٌل االجابة عنها بما اهتدى الٌه من أسبابها .
 وكان لسٌبوٌه فضل فً حركة التعلٌل من خالل التوسع فً العلل , واالكثار منها ففاق بذلك ما

  كان عند شٌوخه المتقدمٌن .
 وقد اتسمت هذه المرحلة بمزيتين أساسيتين هما :

 الجمع بٌن الجزئٌات المتفرقة. -1
 ضم الجزئٌات المتفرقة فً إطار لكً ٌشملها . -2

فاذا علل النحوي قضٌة جزئٌة فأنه ٌحاول الوصول بذلك الى قضٌة كلٌة بالربط بٌن القضٌتٌن 
 أثرا فً مجرى الفكر التعلٌلً فً هذه المرحلة هما.. وقد كان هناك عامالن 

, أو ما سماه النحوٌون بـ )التخفٌف( , وقد استندوا فً ذلك إلى قاعدة تقول : ))  مبدأ الخفة - أ
إن المراد من اللفظ الداللة على المعنى فاذا ظهر المعنى بقرٌنة حال, أو غٌرها لم ٌحتج الى 

 [45القرآنٌة فً تطور الدرس النحوي  اللفظ المطابق ((] اثر القراءات
, وٌراد به ان اللغة لحكمتها ارادت ان تفرق بٌن الظواهر المتفرقة فاصطنعت  مبدأ الفرق - ب

 لذلك اسالٌب متعددة .

 
 مرحلة النضج واالزدهار :-3

تبدأ هذه المرحلة فً القرن الثالث وتمتد الى نهاٌة الخامس الهجري , وهً المرحلة االكثر 
وتقدما فً تارٌخ التعلٌل النحوي إذ صار علما له معاٌٌره , ومصطلحاته , واصوله ,  نضجا

اذ اخذ االهتمام بالعلة ٌزداد مع تقدم الزمن , فبعد ان كان التعلٌل عند اوائل النحوٌٌن , ٌعقب 
الحكم النحوي لتقرٌره واثباته , باتت العلة عند نحوي القرن الثالث ردٌفة الحكم النحوي ال 

ه( انه 311ه( فقد روي الزجاج )ت 215فارقه فً حال .وكان ذلك واضحا عند المبرد )تت
قال: )) لما قدم المبرد بغداد جئت ألناظره , وكنت أقرأ على أبً العباس ثعلب , فعزمت على 

إعانته , فلما فاتحته ألجمنً الحجة وطالبنً العلة , والزمنً إلزامات لم اهتد الٌها((] نزهة 
[. واذا كانت العلة الى هذا التارٌخ 225فً طبقات االدباء , ابو البركات االنباري , االلباء

ٌؤتى بها وسٌلة لتقرٌر الحكم النحوي واثباته , فإنها أصبحت بعد القرن الرابع الهجري , غاٌة 
ٌسعى النحوٌون الى تحصٌلها , بل اصبحت البراعة فً تحصٌلها وجودة النظر فٌها صفة 

لنحوٌٌن , وارتبطت العلة آنذاك بعلل ارباب الجدل والكالم وفً ذلك ٌقول ابن تمٌز حذاق ا



ذاقهم المتقنٌن , ال ألفافهم المستضعفٌن ,                                                                                       جنً : )) اعلم أن علل النحوٌٌن , وأعنً بذلك ح 
                                                                                 أقرب الى علل المتكلمٌن, منها إلى علل المتفقهٌن , وذلك انهم انما ٌحٌلون على الحس  

 [. 1/41الحال او خفتها على النفس((] الخصائص وٌحتجون فٌه بثقل 
وشهدت هذه المرحلة محاوالت تنظٌرٌة غرضها حصر جوانب نظرٌة التعلٌل فً النحو 

العربً , وحصر اصولها ومصطلحاتها , فنجد من الناحٌة المنهجٌة , أن التألٌف والبحث فً 
حو قبل هذه المرحلة , وشهدت التعلٌل النحوي صار مستقال وواسعا , بعد ان كان ممتزجا بالن

ه( فً كتابه 316اٌضا تقسٌم العلة النحوٌة الى اقسام متمٌزة و محددة , فابن السراج )ت
)األصول فً النحو( , قسم العلة على ضربٌن: األول )العلة او العلل االول( وهً التً تؤدي 

 رب فً كالمها.الى كالم العرب, والثانً )علة العلة ( والغرض منها اكتشاف حكمة الع
ه( فً كتابه )االٌضاح فً علل النحو( العلل الى ثالثة اقسام 331على حٌن قسم الزجاجً )ت

: علة تعلٌمٌة , وعلل قٌاسٌة , وعلل جدلٌة , وقد احصٌت العلة التعلٌمٌة حتى بلغت نحو ) 
ٌة , ه( العلل الى قٌاسٌة , وحكمٌة , و ضرور314أربعا وعشرٌن( علة. ثم قسم الرمانً )ت

                                                          و وضعٌة , و صحٌحة و فاسدة , و وضح كل علة بإعطاء حد  لها .
أما ابن جنً فقد قسم العلل على ضربٌن : موجبة للحكم , كرفع الفاعل , ونصب المفعول , 
وعلل مجوزة للحكم , وهً فً حقٌقتها اسباب تجوز الحكم وال توجبه , كاألسباب الداعٌة 

ه( , فقد حاول 511أٌضا , أبو البركات االنباري )تلإلمالة . وممن عالج مسألة العلل 
صٌاغة منهج العلة على شاكلة منهج اصول الفقه فً )لمع االدلة , واالغراب فً جدل 

اإلعراب(, اذ عالج فٌها مختلف قضاٌا العلة , وعمل على تحصٌن العلة ضد جهات نقضها , 
ٌظهر هنا اهتمام النحوٌٌن فً فً حٌن مارس التعلٌل فعلٌا فً كتابه )اسرار العربٌة(, و

تعلٌالتهم على امرٌن هما: الربط بٌن االحكام والعلل, واالمر اآلخر التنسٌق بٌن العلل النحوٌة 
. 

 
 مرحلة المناهضة والنقض :-4

تتمثل هذه المرحلة فً القرنٌن السادس والسابع الهجرٌٌن , حٌث امتزج النحو بالفلسفة 
سلوب الفقهً فً القرن الخامس , ونتٌجة لهذا االتصال والمنطق والجدل الكالمً , وباأل

ه( عند 546ظهرت نزعات مناهضة لهذا االتجاه منها ما جاء على ٌد ابن حزم االندلسً )ت
هجومه على علل النحوٌٌن اذ ٌقول : )) كلها فاسدة ال ٌرجع منها شًء الى الحقٌقة البتة , 

لذٌن ٌرجع الٌهم فً ضبطها ونقلها , وما عدا وانما الحق من ذلك ان هذا سمع من اهل اللغة ا
فهو اٌضا كذب ...شًء ٌعلم كل ذي حسن أنه كذب لم –هذا فهو مع أنه تحكم فاسد متناقض 

ٌكن قط , وال كانت العرب علٌه مدة ثم انتقلت الى ما سمع منها بعد ذلك((] نظرٌات فً اللغة 
لنحوٌٌن ٌتكلفون فً اخراج العلل , [, فهو ٌرى ان ا 32-31عند ابن حزم , سعٌد االفغانً 

وان قولهم بالعلل ٌؤدي الى تسلسل ال نهاٌة له , حٌث ٌوجبون البحث عن علة سابقة او 
قصوى لهذه العلل القرٌبة , فلم ال تكون العلل االولى والتً هً علل هذه االفعال , ذات علل 

 أٌضا.
عوة ابن مضاء القرطبً وفً القرن السادس الهجري ظهرت دعوات اخرى ومن ابرزها د

ه( الذي حمل لواءها فً كتابه )الرد على النحاة( , والذي دعا فٌه الى الغاء نظرٌة 592)ت



العامل , والغاء العلل الثوانً والثوالث , اذ ٌقول : )) ومما ٌجب ان ٌسقط من النحو العلل 
د( , لم رفع ؟ فٌقال : الثوانً والثوالث , وذلك مثل سؤال السائل عن) زٌد ( من قولنا) قام زٌ

ألنه فاعل وكل فاعل مرفوع ,فٌقول ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن ٌقال له: كذا نطقت به 
العرب ,ثبت ذلك باالستقراء من الكالم المتواتر... ولو أجبت السائل عن سؤاله بأن تقول له: 

الفاعل ورفع  للفرق بٌن الفاعل والمفعول فلم ٌقنعه , وقال : فلم ال تعكس القضٌة بنصب
المفعول ؟ قلنا له الن الفاعل قلٌل , ألنه ال ٌكون للفعل اال فاعل واجب , والمفعوالت كثٌرة 
فأعطً األثقل الذي هو الرفع للفاعل وأعطً األخف الذي هو النصب للمفعول , ألن الفاعل 

ن , فال واحد والمفعوالت كثٌرة لٌقل فً كالمهم ما ٌستثقلون وٌكثر فً كالمهم ما ٌستخفو
                                                                                    ٌزدنا ذلك علما  بأن الفاعل مرفوع , ولو جهلنا ذلك لم ٌضرنا جهلة , اذ قد صح عندنا رفع 

[ 152-151الفاعل الذي هو مطلوبنا , باستقراء المتواتر الذي ٌوقع العلم (( ]الرد على النحاة 
لى حذفهما , فابن مضاء ٌذهب مع العلل االولى )التعلٌمٌة( , اما العلتان االخٌرتان فٌدعو ا

وٌرى انه ال عالقة لهما بواقع اللغة , ألنهما ال تعلمان الكالم كما ٌتكلمه العرب . ثم جاء ابن 
ه( وذهب الى القول : )) ان اقسام النحو اخذت من واضعها بالتقلٌد , حتى لو 631االثٌر )ت 

جعل الفاعل  عكس القضٌة فٌهما لجاز له ذلك , ولما كان العقل ٌأباه وال ٌنكره , فأنه لو
                                                                                      منصوبا, والمفعول مرفوعا , ق لد ذلك كما قلد فً رفع الفاعل ونصب المفعول(( ]المثل السائر 

[ , فهو ٌرفض علل النحوٌٌن , وٌعزو االمر فً صدور االحكام اللغوٌة الى االختٌار  11/ 1
ٌقول : )) العرفً االعتباطً وهذا مما اكده فً رده على من أقام االدلة على أصول النحو اذ 

وهذه االدلة واهٌة ال تثبت على محل الجدل , فإن هؤالء الذٌن تصدروا إلقامتها سمعوا عن 
واضع اللغة رفع الفاعل , ونصب المفعول من غٌر دلٌل ابداه لهم , فاستخرجوا لذلك أدلة 
وعلال , واال فمن أٌن علم هؤالء ان الحكمة التً دعت الواضع الى رفع الفاعل ونصب 

 [.1/11ول هً التً ذكروها((] المثل السائر المفع
ه( , واشاد بدعوة ابن مضاء , وانتقد النحوٌٌن  145وتابعهم فً ذلك أبو حٌان االندلسً )ت

لكثرة تعلٌالتهم التً ٌرى انها افسدت النحو وجعلته ٌبعث السأم فً النفوس, وفً ذلك ٌقول 
عون مكان التعلٌل احكاما نحوٌة مستندة :))والنحوٌون مولعون بكثرة التعلٌل , ولو كانوا ٌض

للسماع الصحٌح لكان اجدى , وانفع ,وكثٌرا ما تطالع اوراقا فً تعلٌل الحكم الوافد 
ومعارضات ومناقشات ورد بعضهم على بعض فً ذلك , وتنقٌحات على زعمهم فً الحدود 

 ٌحصل خصوصا ما صنعه متأخرو المشارقة على مقدمة ابن الحاجب من سأم من ذلك وال
[ , فهو لم ٌرفض العلل الثوانً والثوالث كما  231فً اٌدٌنا شًء من العلم(( ]منهج المسالك 

فعل ابن مضاء وابن االثٌر وقبلهم ابن حزم فحسب, بل هو قد نفر من كل العلل وقرر أن 
 النحوٌٌن أفسدوا النحو العربً بالتعلٌل.

مجال اللغوي , حٌث دعوا الى رفض وٌتضح لنا موقف دعاة المناهضة والرد جلٌا فً ال
القٌاس والتعلٌل , ألن اللغة ال تثبت وفقا لمنهجهم الظاهري , بالقٌاس , وانما تثبت مثلها مثل 

مسائل العقائد والشرائع بالنص , لكونها قائمة على التوقٌف , ولهذا ال ٌبٌح صرف معنى 
اال اذا أوجب ذلك نص أو إجماع الكلمة من المعنى اللغوي الظاهر المعروف الى معنى آخر , 

 , أو عقل أو بدٌهة حسن .
 مرحلة المراجعة واالستقرار: -5

وتبدأ هذه المرحلة مع اطاللة القرن السابع الهجري وتمثل موقفٌن للنحاة من التراث التعلٌمً 



للمراحل السابقة , فمن نحوًٌ هذه المرحلة من جمع كل تعلٌالت النحوٌٌن السابقٌن فً 
ه( فً )شرح المفصل( 643نحوٌة ثم الترجٌح بٌنها واالختٌار منها , كابن ٌعٌش )تمطوالت 

ه( فً شرح الكافٌة , والسٌوطً 611ه( فً )المحصول( , والرضً )ت611, وابن اٌاز )ت
 ه( فً )همع الهوامع( . 911)ت

دون ومنهم من اكتفى بذكر ما ٌراه من تعلٌل دون ذكر غٌره من التعلٌالت , أي ٌعللون من 
ه( , وابن هشام 669ه( , وابن عصفور )ت 646تتبع ما علله السابقون كابن الحاجب )ت

ه( فً )قطر الندى وشذور الذهب( , ومن سمات هذه المرحلة االكثار من العلل , 161)ت
وذلك ان سمات درسهم النحوي قد غلبت علٌه صبغة المنطق فبرز اعتدادهم بالقٌاس والتعلٌل 

د النحوٌة , ومقاالتهم فً ذلك كثٌرة فغلب شٌئا فشٌئا اسلوب المناطقة فً فً استنباط القواع
التزام الحدود والتقسٌمات , والتعلٌالت فً مؤلفاتهم التً انمازت باتخاذ االشكال المنطقٌة اداة 
لصٌاغة المادة النحوٌة , والتدرج فً بناء قواعد النحو الكلٌة , ومسائلها وتفرٌعاتها , والجدٌد 

ا الدرس النحوي الدقة فً الحدود والتفرٌعات , ومحاولة التفسٌر العقلً للمادة النحوٌة فً هذ
  لتنسجم فً نسق النظرٌة العامة لمدرسة البصرة النحوٌة .

 


